SCHOOLPLEIN INRICHTEN
WAAR MOET IK BEGINNEN? YALP GEEFT JE GRAAG 4 TIPS!
Een goed doordacht schoolplein is belangrijk voor een school. Dit is namelijk dé plek waar leerlingen
samen komen om te spelen, ontdekken, ontmoeten, elkaar uit te dagen en bewegen. Voor kinderen moet
het schoolplein dienen als een speelplek, met eigen mogelijkheden en uitdagingen. Maar hoe richt ik het
schoolplein in? Waar moet ik beginnen? Yalp geeft je graag 4 tips!

HET BELANG VAN BEWEGEN
“Wie onvoldoende beweegt, wordt eerder ziek: lichamelijk én geestelijk.”
Afdeling sportgeneeskunde aan het UMC Utrecht

“Zitgedrag leidt op kortere termijn al tot klachten aan spieren, pezen en gewrichten.”
Artikel: 'wat teveel zitten met je doet' van Kenniscentrum Sport

77%

van de
basisschoolleerlingen
beweegt niet
genoeg*

* Nationale Norm Gezond Bewegen Ministerie van
Volksgezondheid. 60 minuten beweging per dag.
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zitten
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gemiddeld
op hun
stoel*

* Bevinding Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu.
Langdurig zitten verhogen de kans op ziekte.

TIP 1: LAAT HET PLEIN AANSLUITEN OP
DE VISIE VAN DE SCHOOL

HET SCHOOLPLEIN GEBRUIKEN ALS VISITEKAARTJE
Het schoolplein gebruiken als visitekaartje door de visie van de school door te trekken op het schoolplein.
Een schoolplein met een goede visie straalt zorg en kwaliteit uit. Wat past bij de visie en welke elementen zijn
hiervoor nodig? Er zijn verschillende soorten spelen. Welke voorbeelden spreken je aan? Deze voorbeelden
kunnen uiteraard gecombineerd worden op het schoolplein.

NATUURLIJK SPELEN
Kinderen zitten al zo veel binnen, daarom is het goed om buiten te spelen in een natuurlijke omgeving. Spelen
in de natuur draagt bij aan de ontwikkeling op cognitief, lichamelijk en natuurlijk vlak. Een goed doordacht
natuurlijk schoolplein biedt kinderen uitdaging en avontuur. De flora speeltoestellen zijn gebaseerd op
organische en asymmetrische vormen van de natuur en de natuurlijke houtkleur blijft zijn bruine, warme
kleur behouden. Daarnaast biedt deze speellijn ontzettend veel speelwaarde, zodat een speelplek uitdagend
blijft en kinderen niet uitgespeeld raken. We kunnen de speelplek helemaal naar wens maken. Wist je dat
verschillende floratoestellen gecombineerd kunnen worden? Voor een passend ontwerp op maat.

ONZE FLORA LIJN
Speeltoestellen waarop kinderen zich blijvend motorisch
ontwikkelen op diverse niveaus
Speeltoestellen, met grote boombladeren als daken en
nerven zichtbaar in de palen
Natuurlijke ondergronden zoals houtsnippers, of kunstgras
met geïntegreerde vormen
Speeltoestellen met een lange levensduur van 10 tot 20 jaar
én lage onderhoudskosten

SPORT EN SPELEN

Uit onderzoek van het Mulier Instituut (2017) blijkt dat slechts driekwart van de scholen twee uren gymles
heeft in de week. De belangrijkste problemen: er zijn niet voldoende gymzalen (vooral in krimpgebieden) en
de afstand tot de gymzaal is soms erg groot. Wat als het schoolplein ervoor kan zorgen dat deze twee uur
wel wordt behaald?
Zo slaat een freerunschoolplein een brug tussen de gymles en bewegen op het schoolplein. Freerunnen
(ook wel bekend onder de naam Parkour) is het moderne apenkooien, maar dan voor op het schoolplein.
Freerunning blijkt zeer succesvol in het onderwijs. Zowel de beweegintensiteit als de beweegvariatie op een
freerunplein is ongekend hoog. De kracht is dat ieder kind beweegt op zijn eigen niveau en zijn eigen grenzen
verlegt. Freerunning kent geen competitie, maar de uitdaging is te vinden in het verbeteren van de eigen
capaciteiten.

Maar niet alleen Parkour is een goed voorbeeld, ook sportvelden en de interactieve speeltoestellen moedigen
bewegen aan. Interactief spelen op scholen is bewezen succesvol. Interactief spel combineert interesse van
kinderen in gamen en moderne technologie met actief buiten spelen.

De meest voorkomende interactieve speeltoestellen op schoolpleinen zijn
Yalp Memo, Yalp Sona en de Yalp Toro

EDUCATIE & SPELEN

YALP SONA
De Yalp Sona is al op 40 schoolpleinen te vinden. De Yalp
Sona is een speelboog met een bewegingssensor bovenin,
die registreert wat kinderen op de vloer doen. Met één druk
op de knop kan gekozen worden voor verschillen spellen
waarin kinderen bijvoorbeeld een code moeten onthouden,
dansen, rekenen of supersnel een parcours afleggen.
Spellen langdurig leuk door levelopbouw
steeds nieuwe spellen en open spelregels
Themaspellen voor o.a. Koningsdag en Kerst
Vandalismeproof

YALP MEMO
De Yalp Memo steekt het aloude buiten spelen een nieuw
jasje. De Yalp Memo maakt gebruik van de grote interesse
van kinderen in gamen en moderne technologie, maar
combineert dit met actief buiten spelen. Dit zorgt voor
veel speelplezier en stimuleert zowel het sociale als fysieke
aspect. Kinderen leren spelenderwijs rekenen of werken aan
vaardigheden zoals samenwerken.
Yalp heeft een samenwerking met Quest Junior
Spellen die o.a. rekenen en samenspel stimuleren
Thema’s als cultuur, gezondheid, normen en waarden

QUEST MEMO
Een schoolplein die normen en waarden bewust maakt
met de maatschappelijke thema’s van Quest Memo. Het
Quest spellenpakket is in samenwerking met het populairwetenschappelijk magazine Quest Junior ontwikkeld en
komt met de unieke Quest game!

Kun je oranje worden door het eten van wortels? Kan een
dier links- of rechtspotig zijn? Kun je aan twee dingen
tegelijk denken? Een quiz met een reeks aan leuke,
grappige en vreemde weetjes, waarbij de spelers zowel
fysiek als mentaal op de proef worden gesteld. De Yalp
Quest Memo De Yalp Quest Memo biedt verschillende
thema’s zoals verkeer, pesten, gezondheid en sporten.

TRADITIONEEL SPELEN
Traditioneel spelen is het spelen zoals iedereen het kent en blijft altijd te zien op elk schoolplein. Bij Yalp
vallen onder tradtioenele speeltoestellen bijvoorbeeld: glijbanen, schommels, veerelementen, duikel- en
klimtoestellen.
Natuurlijk kunnen de verschillende soorten schoolpleinen gecombineerd worden. Belangrijk is dat het
schoolplein interessant en uitdagend is voor alle groepen.

TIP 2: HOUD REKENING MET DE
SPEELBEHOEFTEN VAN KINDEREN

Kinderen in verschillende leeftijden hebben verschillende en vaardigheden en daarmee verschillende speelbehoeftes. Veelal ontwikkelen
kinderen zich op motorisch vlak in dezelfde volgorde. Hierbij komen verschillende speelfuncties aan de orde. De meest essentiële
motorische basisvaardigheden (zoals lopen, kruipen en rennen) zal het kind leren voordat het naar school gaat (Reilley, 1974).
Natuurlijk ontwikkelt het ene kind zich sneller dan het andere. Een laag glijbaantje kan voor een vierjarige als uitdagend worden gezien
maar voor een elfjarige niet. Het is belangrijk om het schoolplein doordacht in te richten zodat het schoolplein verschillende speelfuncties
heeft die aansluiten op de vaardigheden van de doelgroep. Elk toestel heeft een of meerdere speelfuncties. Zo is de functie van een
glijbaan glijden en die van een klimtoestel klimmen. Logisch dat je deze speelfuncties passend verdeelt over onderbouw, middenbouw,
bovenbouw.
Maar hoe versterk je nu de motorische ontwikkeling van de kinderen
blijvend? We spreken bij Yalp over speelwaarden als het gaat om
vaardigheden verbeteren binnen een bepaalde speelfunctie. Binnen
de speelfuncties zitten verschillende speelwaarden. Zo kan een
toestel de speelfunctie balanceren bevatten, maar in verschillende
vormen of moeilijkheidsgraden zoals hier naast is weergegeven. De
speelwaarde van een toestel gaat omhoog als dezelfde speelfunctie
Voorbeeld: de speelfunctie balanceren komt hier op
twee verschillende manieren voor

op verschillende manier kan worden uitgeoefend, liefst met verschil in
‘vereist’ vaardigheidsniveau.

DOOR HET KIEZEN VAN VEELZIJDIGE EN UITDAGENDE SPEELTOESTELLEN KUNNEN
WE DE ONTWIKKELING VAN DEZE VAARDIGHEDEN BEÏNVLOEDEN

zonering op het schoolplein
Het schoolplein kan worden ingedeeld in verschillende
zones. Zonering zorgt voor structuur en een goed ingericht
schoolplein. Het is belangrijk dat een schoolplein zo
wordt ingedeeld dat alle kinderen, van zowel onderbouw,
middenbouw en bovenbouw zich aangetrokken voelen om
te spelen, sporten en te relaxen. Er moet een goede balans
zijn tussen actief en passief spel. Er zijn natuurlijk grote
contrasten als je kijkt naar de verschillende leeftijden en
de motorische, sociaal-emotionele en de cognitieve fases
waarin kinderen zich bevinden. Zo kiezen we speeltoestellen
die aansluiten bij de leeftijd van de kinderen die in de zone
spelen. Het schoolplein dient namelijk als een waardevolle
leeromgeving voor kinderen op het gebied van ontwikkeling
van de motorische en sociale vaardigheden. Zo blijft het
schoolplein leuk door de jaren heen.

TIP 3: VEILIG EN UITDAGEND:
“WIJ MOETEN NIET BANGER ZIJN DAN DE KINDEREN!”

Directeur Nederland/Vlaanderen Kristian Tienstra over veiligheid in speeltoestellen: “We hebben geen regels
nodig om iets heel veilig te maken. We hebben regels om onveiligheid te voorkomen. Veiligheid betekent niet
dat er niets kan gebeuren. Maar onveiligheid is dat er iets gebeurt wat een kind vooraf niet zelf inschat. Bij
de inrichting van speeltoestellen maar ook bij speelplekken en schoolpleinen moet je voorkomen dat er zich
situaties voordoen die een kind van te voren niet zelf kan inschatten. Een kind kan zelf in de inschatting
maken dat zij of hij kan vallen, maar niet of er een voldoende valdempende ondergrond onder het toestel ligt,
of dat er een v-vorm aanwezig is waarin lichaamsdelen vast kunnen slaan tijdens een val.”
Een speelplek is de omgeving waarin een genomen risico niet gelijk tot onveiligheid leidt. “Kortom: pas lekker
veel risico’s toe in speeltoestellen. Wij noemen iets al snel risico, een kind noemt dit juist een uitdaging.
Als een kind op hoogte van de ene naar de andere kant zwaait of klimt in een toestel, dan weet hij dat
vallen tot de mogelijkheden behoort. Dit is een afweging van het spelende kind waardoor hij zich ontwikkelt,
mentaal en motorisch. Echter, soms wordt een spel beïnvloed door volwassenen. Zodra het in de ogen van een
leraar/ouder spannend wordt hoor je “He, pas op, niet doen!” Natuurlijk juist op die spannende momenten dat
een kind zich focust. Een schrikreactie maakt met de kans groter dat het kind dan juist valt. Zie je wel hoe
onveilig het toestel dan is? Nee mensen, het is aan ons om een uitdagende, grensverleggende, en daarbinnen
een veilige speelomgeving aan te bieden aan de kinderen.”

KRISTIAN TIENSTRA: “ALS HET SCHOOLPLEIN TE ANGSTIG WORDT INGERICHT,
MET TE WEINIG UITDAGING DAN GAAN KINDEREN DE TOESTELLEN GEBRUIKEN
WAARVOOR ZE NIET BEDOELD ZIJN. ZOALS OVER DE DAKEN OF WANDEN
VAN TOESTELLEN KLIMMEN.”

TIP 4: HULP BIJ FINANCIERING
EN BUDGET

Wanneer je de kans hebt om een schoolplein (her) in te richten, dan wil je dat het liefst in één keer goed doen
voor een lange tijd. Los van de inhoudelijke keuzes omtrent toestellen, speelfuncties en speelwaarden is het
kostenplaatje ook een afweging. Een goed ingericht schoolplein vraagt om een investering. Hoe krijg je dan
toch dat droomplein gerealiseerd?

Het financieren van een schoolplein kan via Yalp:
Het werkt op dezelfde manier als kopen op afbetaling. Stel een school wil graag een droomplein realiseren
voor € 40.000 maar hebben niet genoeg financiële middelen, dan kan er gebruik gemaakt worden van
financiering van de speeltoestellen. Daarbinnen bieden we verschillende keuzes. Heeft een school wel
een eerste bedrag als inleg, bijvoorbeeld € 22.000 dan kan de resterende € 18.000 via een financiering
verspreid over bijvoorbeeld twee of drie jaar worden voldaan. Stel ca. € 6.500 per jaar. Op deze manier kan
een droomplein ineens en optimaal gerealiseerd worden. Een andere mogelijkheid is om het volledige bedrag
te financieren. Uiteraard worden de financieringskosten dan ook hoger.
Daarnaast kan er gekeken worden of de gemeente wil meewerken aan dit droomplein door bijvoorbeeld bij te
dragen. Ook kunnen er fondsen worden aangeschreven voor subsidies. Een gemeente wil vaak mee denken
wanneer een schoolplein openbaar gemaakt wordt en gebruikt kan worden als buurtplein. Zo wordt het een
toegankelijk schoolplein voor de school én woonwijk.

EXTRA TIP
EEN GOED ONTWERP MET DE JUISTE VISIE BRENGT JE DICHTERBIJ HET DROOMPLEIN.
EEN ONTWERP MAAKT HET PROJECT REALISTISCHER, BETER BEGRIJPELIJK EN
CONCRETER VOOR BIJVOORBEELD EEN SUBSIDIE AANVRAAG.

WIL JE CONCRETE PLANNEN MAKEN?
WIJ HELPEN JE GRAAG VERDER!
Meer weten over onze werkwijze? De samenwerkingen? De koppeling tussen gymlessen en
het schoolplein? Of gewoon een keertje praten over de mogelijkheden? Ons team helpt je
graag verder!
Telefoon: +31 (0) 547 289 410						

Mail: info@yalp.nl

